
Projektbeskrivelse

"På 
toppen" 



Processen
Hvilke ønsker skal fremmes, hvis man skal gøre Landsbyordningen Ejer 
Bjerge til et mere attraktivt og besøgt sted i fremtiden? 

Lokalrådet i Ejer Bjerge igangsatte projektet i sommeren 

2020. Men på grund af Corona kom de enkelte 

elementer i processen først i gang i foråret 2021 og 

foregik i starten online på zoom.

Der blev afholdt syv  fokusgruppeinterview med 

deltagere fra foreningslivet, landsbyordningen og 

grupper af borgere. 

Inputtet fra interviewene blev bearbejdet i styregruppen 

og fremlagt for de deltagere, der ønskede det, den 14. 

juni.
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Målgrupper, faciliteter og 
aktiviteter  
LBO skal være et multianvendeligt mødested, der i 

fremtiden kan benyttes til alle fælles møder, aktiviteter i 

foreningerne og institutioner i Ejer Bjerge. 

Der bliver ikke plads og husrum til private fester, men til 

alle slags idræts- og motionsaktiviteter, kulturelle tiltag, 

events og foreningsmøder med videre.

Målgrupper

Der skal fokuseres bredt på forskellige målgrupper: 

Nuværende og kommende medlemmer af Ris-Tebstrup 

Idrætsforening/idrætten. 

De unge - for dem er der ingenting til lige nu.

Alle de andre, der ikke kommer i LBO i fritiden – altså 

også dem, der ikke er til idræt og motion. 

De forbipasserende. 

 

Der skal være plads til: 

Formelle møder: Man kommer for at lære noget eller flytte noget.

Uformelle møder: Man kommer for en aktivitet, og møder andre Ejer 
Bjerge borgere.

 
Sociale møder: Man kommer for at samles om hygge, fest eller til bare at 
være sammen. 
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"På toppen" som formelt 
mødested 
De formelle møder 

Idrætshal

Idrætshallen er central for alle motions- og 

idrætsaktiviteter: 

Den skal kunne opdeles i to dele med en lydtæt 

foldevæg. Det gør den mere fleksibel, så man kan 

bruge hallen til f.eks. gymnastik og volleyball 

samtidig, uden at de generer hinanden.

Opgraderes med nye farver 

Etablere bedre siddemuligheder som tilskuer

Fast musikanlæg til begge halvdele

Indsigt til hallen fra cafeområde og gerne også fra 

gavl og uderummet.

Opbevaringsrum/depot skal tilbygges, så det kan 

frisætte hallen for diverse rekvisitter. 

Omklædningsrummene skal forbedres/renoveres, så 

de bliver indbydende at bruge – gerne udvides til fire 

styks med mulighed for at komme ind i dem direkte 

udefra.

Fitnesslokale

Et fitnesslokale med diverse træningsmaskiner, løbebånd, 

håndvægte, spejle med videre.

Der skal også her være vinduer/transparens, så man kan 

følge med i, hvad der er af muligheder.

Det skal kunne konkurrere med de kommercielle 

fitnesscentre i Skanderborg, så folk i alle aldre vil bruge 

det. Altså være stort nok med moderne grej og rigelig 

ventilation.

Lokalet vil sikre, at der kan trænes, når man vil og giver 

mulighed for at træne samtidig med at andre fra familien 

er i gang et andet sted på anlægget. 

Multirum

Multirum med trægulv, spejle og musikanlæg samt 

depotrum.   

Kan anvendes til holdtræning i fitness og gymnastik og til 

yoga og afspænding– men også til dans og far/mor/barn 

gymnastik og til opvarmning i håndbold.

Festsal

Festsalen kan i fremtiden bruges til mindre træningshold 

og til lidt større møder, generalforsamling og kurser, hvis 

den bliver opgraderet med musikanlæg, tavler med 

videre.

Mødefaciliteter

Der er allerede i dag flere gode muligheder for at holde 

møder, kurser og foreningsaktiviteter, der ikke er idræt. 

Det nuværende RTI klublokale og de tre lokaler på 1.sal  

er ideelle til møder med av-midler med videre.

Overdækket mødested og aktivitetssted

Overdækket mødested og aktivitetssted udendørs skal 

etableres, så sæsonen kan forlænges i udendørs crossfit, 

men også, hvor man kan starte/stoppe sin gå- eller 

cykeltur i naturen. Mødestedet skal også kunne bruges 

som madpakkehus og som rum til udeskole.

Der skal være adgang til vand, toilet, omklædning og 

cafe samt mulighed for luft, rengøring med videre til 

cykler.

Der blev også foreslået at etablere en padeltennisbane, 

krolfbane eller en discgolfbane som mulige nye 

udendørs aktiviteter. Indendørs blev der foreslået et e-

sportslokale.

Desuden skal der rundt om bygningerne etableres flere 

muligheder for leg og bevægelse. Ved blandt andet 

opstrengninger, farvelægning og klatrevægge skal det 

indbyde til mere bevægelse. Måske skal der også være 

et skateranlæg.

Der skal udformes en plan over alle udearealer og deres 

anvendelse for om muligt at kunne samle aktiviteterne 

mere – en fortætning vil øge fornemmelsen af mere 

aktivitet på området. 

“
Formelle møder hvor man 
kommer for at lære eller 
flytte noget!
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"På toppen" som uformelt 
mødested 
De uformelle møder

Mange har ønsket, at der skal være en central café eller 

et borgerrum, som alle der har et ærinde ”På toppen” 

kommer igennem. Et hjerterum.

I rummet skal der være indsyn til hallen,  multirummet og 

til fitnessrummet, og man kan komme direkte til rummet 

udefra. 

Rummet kan bruges som opholdssted, når der er aktivitet, 

men kan også bruges til større møder, foredrag, 

banko/brætspil, udstillinger osv. 

Desuden kan det virke som klublokale for de foreninger, 

der kommer på stedet. De kan have deres egne nicher, 

foreningsudtryk og skabe i rummet.

Rummet skal indrettes indbydende med borde og stole, 

men også med en blød afdeling, hvor der kan købes 

kaffe og andet. Det er her man kan mødes med nogen 

man ikke lige havde regnet med ville være der.

“
Et hjerterum til alle der har et 
ærinde "På toppen". 
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"På toppen" som socialt 
mødested 
De sociale møder 

Til de sociale møder såsom sommerfest, 

oktoberfest/halbal, afslutninger, skolefest, åben landsby 

m.m. kan man blandt andet bruge disse lokaler: 

Multirummet

Idrætshallen

De udendørs arealer

Indretningen og bookingmulighederne skal invitere folk 

og foreninger til at arrangere mange events. 

  

“
Sociale møder hvor man 
samles om hygge eller fest, 
eller blot for at være 
sammen.
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Andre tiltag og idéer
Det skal være tydeligt, hvor indgangen til ”På toppen” 

er – gerne adskilt fra skoledelen.

Der skal etableres langt bedre skiltning, på hvor 

aktiviteterne er (en idé er et stort gavlmaleri) og hvilke 

muligheder man har for aktivitet, hvis man blot 

kommer forbi.

Der skal være et velklingende navn

Hvis pladsen ved gavlen af hallen skal bruges, så skal 

der tænkes P-pladser andre steder. Enten hele vejen 

ned til skytteforeningen eller etableres nye pladser på 

den nuværende lysbane. Der kunne man også have 

en opsamlingsplads til motorvejen.

Det er vigtigt allerede nu, at:

RTI igangsætter flere aktiviteter, inden der bliver 

bygget nyt. Både indendørs og udendørs. 

Der tydeligt bliver signaleret, at der er mulighed for 

alle foreninger og grupper at bruge de nuværende 

lokaliteter - LBO kan bruges af alle, der er organiseret, 

og at alle kan bruge de udendørs faciliteter – også 

børnehavens legeplads.

Det skal også overvejes, om man skal satse på endnu 

større faciliteter, så man kan invitere virksomheder og 

andre til at holde møder og konferencer på stedet. 

Lokationen midt i Jylland og klods op ad motorvejen 

giver mulighed for, at folk fra nær og fjern kan mødes 

”På toppen".

Idéer til at styrke kommunikationen

Det er vigtigt, at folk i Ejer Bjerge ved, hvad der allerede i 

dag er af aktivitet og muligheder, men kommunikationen 

skal intensiveres i fremtiden. 

Ideer: 

Lave workshop i Lokalrådets kommunikationsudvalg.

Facebookhistorier løbende om mulighederne.

Få lavet en dækkende fælles kalender for alle 

aktiviteter i området.

Indstik i Ejer Bjerge bladet om RTI's aktiviteter.

Arrangement med åben landsby for at reklamere med, 

hvad man kan.

Udnytte, at skolen har hyret en af lærerne til at 

opgradere Facebookgruppen og hjemmesiden.
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